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OR.II.0022.1.3.2015 

PROTOKÓŁ  NR 5/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 8 stycznia 2015 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu przewodniczył Starosta Ryszard Winiarski.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 3/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 2 stycznia 2015 r. oraz Protokołu Nr 4/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 5 stycznia 2015 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta poinformował, że w dniu 8 stycznia 2015 roku wysłano dodatkowe materiały  

na dzisiejsze posiedzenie, stąd koniecznym jest rozszerzenie porządku posiedzenia.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, 

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 3/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 2 stycznia 2015 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po sprostowaniu drobnej pomyłki 

pisarskiej na str. 4.  
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Protokół Nr 4/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 5 stycznia 2015 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po uzupełnieniu jego treści na str. 2  

i str. 4. 

 

Ad. 2 

 

Starosta poinformował, że na dzisiejsze posiedzenie przygotowano projekty uchwał,  

które skierowane zostaną na sesję Rady Powiatu Raciborskiego zwołaną w trybie 

nadzwyczajnym w dniu 13 stycznia 2015 roku.  

W pierwszej kolejności Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2015 rok. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

196822. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 13 stycznia 2015 roku. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015  

– 2024. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

196827. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2015 – 2024 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 13 stycznia 2015 roku. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia Zarządu Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów 

wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2015. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

196723. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Raciborskiego do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2015  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 13 stycznia 2015 roku. 

 

Ad. 3 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Raciborskiego w trybie nadzwyczajnym. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

196924. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że w środę, 7 stycznia 2015 roku, miał się uprawomocnić 

wyrok sądu okręgowego w Gliwicach, który uznał, że wybory do Rady Powiatu 

Raciborskiego w dwóch komisjach obwodowych 19 i 20 są nieważne. Tak się nie stało,  

bo jak wynika z informacji telefonicznych został złożony wniosek do sądu o uzasadnienie 

wyroku, a to wydłuża całą procedurę o kolejne dni. Na dzień dzisiejszy postanowienia sądu są 

nieprawomocne, radni zachowują swoje mandaty, a rada pracuje normalnie. Dopiero  

od ogłoszenia w dzienniku urzędowym przez wojewodę wygaśnięcia mandatów i ponownych 

wyborów, tracą mandat.  

Jak podkreśliła Sekretarz Powiatu w związku z toczącym się ww. sądowym postępowaniem  

zachodzi konieczność zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym. Proponowany porządek obrad 

sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej w trybie nadzwyczajnym obejmuje: 

1. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

2. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2024. 

3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza 

rok budżetowy 2015. 

4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia szczegółowych 

warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 
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płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci  

oraz osób pełnoletnich w pieczy zastępczej. 

5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie sprawozdania Starosty 

Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok. 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że Referat Spraw Społecznych przygotował projekty uchwał 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie: Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2022, Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie raciborskim na lata 2015 – 2018, 

uchwalenia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie raciborskim  

na lata 2015 – 2017. 

Zdaniem Sekretarza Powiatu uzasadnionym jest, aby ww. projekty zostały również 

przekazane na sesję, która zwoływana będzie w trybie nadzwyczajnym.  

Wicestarosta Marek Kurpis przekazał, że w rozmowie z Kierownikiem Referatu Spraw 

Społecznych ustalił, że ww. projekty mogą zostać przekazane na jedną z kolejnych sesji.  

Po dyskusji, Członkowie Zarządu postanowili, że proponowany porządek obrad sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego zwołanej w trybie nadzwyczajnym będzie obejmował: 

1. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

2. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2024. 

3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza 

rok budżetowy 2015. 

4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia szczegółowych 

warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 

płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci  

oraz osób pełnoletnich w pieczy zastępczej. 

5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie sprawozdania Starosty 

Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego w trybie nadzwyczajnym. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 
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Starosta poinformował, że w imieniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, złoży  

do Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego, wniosek o zwołanie sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w trybie nadzwyczajnym w dniu 13 stycznia 2015 roku o godz. 14.30.  

Z kolei posiedzenie Zarządu będzie miało miejsce tego samego dnia o godz. 13.30.  

 

Ad. 4 

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z pismem Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przekazania rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej  

na 2015 r. oraz planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2015.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 196900. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) zapoznał się z planem pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2015 i polecił 

Kierownikowi Biura Rady przekazać go naczelnikom/kierownikom komórek 

organizacyjnych tut. Starostwa, celem realizacji,  

2) zapoznał się z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 r. i polecił Kierownikowi 

Biura Rady przekazać go naczelnikom/kierownikom komórek organizacyjnych  

tut. Starostwa, którzy zostali objęci planem kontroli na rok 2015. Jednocześnie polecił,  

aby Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju skoordynował 

pozyskiwanie informacji nt. środków pozabudżetowych za lata 2011 – 2014 od jednostek 

podległych. 

 

W tym miejscu Sekretarz Powiatu przypomniała o dodatkowych materiałach, które zostały 

wysłane na dzisiejsze posiedzenie.  

 

Mając na uwadze powyższe, Wicestarosta pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji 

konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji 

zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie pn. „Prowadzenie w latach 2015 – 2017 domu dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie, z terenu 

powiatu raciborskiego”, przedstawił wyniki prac Komisji. Poinformował, że ww. Komisja 

konkursowa – zwana dalej Komisją – powołana uchwałą nr 2/12/2014 Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014 r., na posiedzeniu w dniu 7 stycznia 2014 r. dokonała 

oceny złożonych ofert.  
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W wyznaczonym terminie, tj. do 19 grudnia 2014 r. na realizację zadania wpłynęła oferta 

Stowarzyszenia Przyjaciół Człowieka „TĘCZA” z siedzibą w Raciborzu – 19.12.2014 r.  

W wyniku dokonania oceny formalnej Komisja stwierdziła, iż złożona oferta spełnia wymogi 

formalne konkursu. Następnie Komisja dokonała oceny merytorycznej złożonej oferty,  

w oparciu o kryteria określone w Zasadach konkursu. Oferta otrzymała 179 punktów na 198 

punktów możliwych do otrzymania. Minimalna liczba punktów kwalifikująca organizację  

do otrzymania dotacji wynosiła 119 punktów.  

W związku z powyższym Komisja proponuje powierzyć realizację wspomnianego powyżej 

zadania Stowarzyszeniu Przyjaciół Człowieka „TĘCZA”.                          

Ww. wyniki prac Komisji znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

196966. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – po zapoznaniu się z informacją Przewodniczącego Komisji 

konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji 

zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie pn. „Prowadzenie w latach 2015 – 2017 domu dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie, z terenu 

powiatu raciborskiego”, zaakceptował propozycję, aby realizację wspomnianego powyżej 

zadania powierzyć Stowarzyszeniu Przyjaciół Człowieka „TĘCZA” z siedzibą w Raciborzu. 

 

Sekretarz Powiatu zaprezentowała dodatkową informację Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu o liczbie dzieci pochodzących z Powiatu Raciborskiego 

przebywających w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Pogrzebieniu 

i w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej, wg stanu na ostatni dzień  

IV kwartału 2014 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 196971. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu o liczbie dzieci pochodzących z Powiatu Raciborskiego 

przebywających w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Pogrzebieniu 

i w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej, wg stanu na ostatni dzień  

IV kwartału 2014 r. Jednocześnie zdecydował, aby w przyszłości Dyrektor przedkładał  

ww. informacje raz na kwartał Wicestaroście, który w uzasadnionych przypadkach będzie 

kierował ją na posiedzenie Zarządu.  
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Ad. 5  

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr III/19/2014 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

196662. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr III/20/2014 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2024. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

196663. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr III/21/2014 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

196763. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 
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kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr III/22/2014 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2024. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

196664. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka   
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności: 

1. Ryszard Winiarski – Starosta  

2. Marek Kurpis – Wicestarosta  

3. Andrzej Chroboczek – Członek Zarządu  

4. Brygida Abrahamczyk – Członek Zarządu  

5. Piotr Olender – Członek Zarządu  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 8 stycznia 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 8 stycznia 2015 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego w trybie nadzwyczajnym. 


